Resumo de Philip Kotler - Kit
Minhas aventuras em Marketing (256 páginas) - Neste livro que é uma
espécie de autobiografia informal, o guru do marketing moderno reflete
sobre temáticas variadas, discutindo liderança, passando por gestão e
responsabilidade social.
A linguagem é leve com opiniões sobre temas atuais, além de dicas
relevantes. O autor reflete sobre questões como a história e o futuro do
marketing, o marketing social, político e cultural, e a relação entre o
capitalismo consciente e a desigualdade.
Uma leitura imprescindível para quem quer se situar e compreender a
amplitude do marketing hoje. Há mais de cinco décadas como profissional
da área, Kotler continua se dedicando à reestruturação do campo do
marketing, para que se torne mais abrangente e científico no que
concerne ao mercado.
Sua vasta obra, profusamente reeditada, é hoje referência para todos
aqueles que estudam marketing. Capitalismo em confronto (336 páginas) Após a queda do Muro de Berlim, o capitalismo emergiu como sistema
econômico dominante, passando a guiar os países mais ricos e de
crescimento mais veloz.
Atualmente, os problemas acarretados por esse sistema se mostram de
maneira contundente em todo o mundo, tais como a concentração da
riqueza nas mãos de poucos, a exploração desenfreada dos recursos
naturais e a alta taxa de desemprego.
Philip Kotler traz, com clareza, sua opinião de especialista sobre esses
problemas, listando os 14 principais que afligem as economias
capitalistas, outrora excepcionais. Ele analisa os fatores que
determinaram essa crise do sistema, partindo do quadro global para as
particularidades.
Neste livro memorável, o grande economista Philip Kotler coloca o
capitalismo em xeque, analisando suas falhas, mas também identificando

seus pontos positivos. Com a proposta de união das iniciativas pública e
privada, ele apresenta sugestões para um capitalismo mais saudável e
mais sustentável, que seja melhor para todos.
Acesse aqui a versão completa deste livro

